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"మీరెకక్డి వరకూ వెళుతునాన్రు?"
కిటికీలోంచి బైటకి కదులుతునన్ చెటల్నూ, గుటట్లనూ చూసుత్నన్ శైలజ
ఉలికిక్పడి తలతిపిప్ చూసింది. రాఘవరావు ఆమెనే చూసుత్నాన్డు.
రైలు కూతపెటుట్కుంటూ ముందుకు సాగిపోతూంది. కంపారటమెంటోల్
నలుగురైదుగురుకనాన్

ఎకుక్వమంది

లేరు.

ఇదద్రు

నిదర్కి

జోగుతునాన్రు.

ఇంకొకాయన పొర్దుద్టి పేపరు ఇంకా దీక్షగా చదువుతునాన్డు. రాతిర్ తాలూకు చీకటుల్
కొదిద్కొదిద్గా అలుముకుంటునాన్యి.
"సామరల్కోట" అంది శైలజ. ఆమె సనన్గా నాజూగాగ్ ఉంది. పలుచటి
చెకిక్ళుళ్, గడడ్ం మీద ఎడమవైపున చినన్ పుటుట్మచచ్, కొదిద్ నిరమ్లంగా ఉనన్ తీక్షణమైన
కళూళ్ - పదిమందిలో అందకతెత్లా అనిపించదు కానీ విడిగా కొదిద్పాటి సేన్హంతో
ఆమె చాలాకాలం జాఞ్పకం ఉండిపోతుంది. ఆమె ముకత్సరితనం చూసి అతను మళీళ్
ఇంకో పర్శన్ వెయయ్టానికి సాహసించలేదు.
చాలాసేపు మవునంగా ఉండి "హైదరాబాదలో పనిచేసుత్నాన్రా?" అని
అడిగాడు దాదాపు గంట అయాయ్క. ఎకసపెర్స కాబటిట్ ఎకక్డా ఆగకుండా పోతోంది
రైలు.
"అవును - సెకర్టేరియటలో"
"ఏం చదివారు?"
"బి.ఏ"
మళీళ్ చాలాసేపు మవునం. ఆమె పర్కక్న కూరుచ్ని జోగుతునన్ ముసలామె ఇక అలా కూరోచ్వటం సాధయ్ంకాదనన్టుట్ కొంచెం కాళుళ్ సాగించి,
సరుద్కుని, నడుం వాలిచ్ంది.
బాగా చీకటి పడింది. టి.సీ వచిచ్ సీటు నెంబరుల్ చెక చేసి వెళిళ్పోయాడు. శైలజ బాగలోనుంచి ‘ఆరథ్ర హెయిలీ’ పుసత్కం తీసి చదవటం
పార్రంభించింది.
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రైలు కాజీపేటలో ఆగింది.
అతను లేసూత్ - "మీరేమైనా తీసుకుంటారా?" అని అడిగాడు.
ఆమె కొదిద్ మొహమాటంతో "అబేబ్ వదద్ండీ" అంది.
"ఏవీ తీసుకోకుండా ఎలా ఉంటారు?"
"అరటి పళుళ్నాన్యి."
రాఘవరావు నవివ్ "అంత మొహమాటం అయితే ఎలా?" అంటూ బయటికి నడిచాడు.
ఆ రోజెందుకో అంత రష లేదు. పాల్ట ఫాం పలచ్గా ఉంది. ఆమె చూసూత్ ఉండగానే అతను చేతిలో ఏదో పొటల్ంతో వసూత్ కనిపించాడు. మరీ
అంత పొడుగూ పొటీట్ కాదు. తెలల్పాంటూ చొకాక్ కొంచెం విశాలమైన మొహం. కార్పు నుదుటి మీదకి పడెయాయ్లనే తాపతర్యం.
కంపారటమెంటలోకి వచిచ్ "తీసుకోండి" అనాన్డు.
ఆమె అదే మొహమాటంతో "థాంకస్" అంది.
అతడు తన బాగలోంచి సీసా బైటికి తీసి, పంపులో నీళుళ్ పటుట్కొచేచ్సరికి ఆమె తినటం పూరిత్చేసి ఆకులు బైటకు వేసోత్ంది. అతడు అందించిన
నీళుళ్ తీసుకుని కొదిద్గా తాగి, సీసా తిరిగి ఇచేచ్సింది.
టైరన కూత పెటిట్ంది. నెమమ్దిగా కదిలింది.
ఈ చరయ్తో ఆమెకి సతరీ సహజమైన జంకుపోయింది. "మీరెందాకా వెళాళ్లి?" అని అడిగింది.
అతడు చెపాప్డు. ఆమె కిటికీలోంచి బైటకు కొదిద్సేపు చూసి, తిరిగి పుసత్కం తెరవబోతూ ఉంటే, "మీరు దిగిన తరావ్త ఇంకా నేను ఎంతసేపు
టైరనలో పర్యాణం చెయాయ్లి?" అని అడిగాడు.
ఆమె చెపిప్ంది.
"లాంగలీవ పెటిట్ వెళుతునాన్రా?"
"లేదండీ నాలుగురోజులు పెటాట్ను" అందామె.
"మీరెకక్డ పనిచేసుత్నాన్రు?"
"ఏ.జి.ఆఫీసులో" అనాన్డతను.
మళీళ్ ఆమె పుసత్కం చదవసాగింది. అతను సీటోల్ ఏమీ తోచక ఇబబ్ందిగా అటూ ఇటూ కదలటం తెలుసూత్నే ఉంది. పుసత్కం మూసి "మీరు
ఇటువైపు రావటం మొదటిసారా?" అడిగింది.
ఆమె పుసత్కానిన్ మూయడం అతడికి ఆనందం కలిగిందని అతని మొహమే చెపుతోంది.
"అవునండీ" అనాన్డు. "మాది తెలంగాణా."
"ఏజీ ఆఫీసంటే కాంపులెకుక్వ ఉంటాయా?"
అతను ఉంటాయనన్టుల్ తలూపాడు.
తరువాత ఏం మాటాల్డాలో అతనికి తెలియలేదు, కానీ అతనే అనాన్డు - "మీరు బాగా పుసత్కాలు చదువుతూ ఉంటారా?"
ఆమె చిరునవువ్తో "ఏమీ తోచదండీ అందుకని" అంటూ అరోధ్కిత్లో ఆపుచేసింది.
అతను సమరిధ్సుత్నన్టుట్ "అనన్టికనాన్ ఇది మంచి అలవాటండీ" అనాన్డు.
"మీరూ చదువుతారా?"
"ఆ.. అంత కాకపోయినా కొదిద్గా"
ఆమె కొదిద్ ఉతాస్హంతో "మీ అభిమాన రచయితలెవరు?"
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చపుప్న ఏదో ఒకటి రెండు పేరుల్ చెపప్టానికి రాఘవరావు తటాపటాయించాడు. అయినా ఏదో ఒకటి చెపాప్లి కనుక వారపతిర్కలోల్ కనబడే
నలుగురైదుగురు రచయితల పేరుల్ చెపాప్డు.
ఆమె అతడి జవాబుతో కొంచెం నిరాశచెందినటుల్ కనిపించినా, దానిన్ కపిప్పుచుచ్కుంటూ "బుచిచ్బాబూ, చలం..." అని ఆగి "పోనీ అమృతం
కురిసిన రాతిర్...గోపీచంద" అంది.
రాఘవరావు అసప్షట్ంగా తలూపి "మీరు సినిమాలు చూసాత్రా? అనాన్డు.
"అపుప్డపుప్డు" అందామె.
రాఘవరావు వేలు విడిచిన మావయయ్ ఒకడు మదార్సులో ఈ ఫీలుడ్లో సిథ్రపడాడ్డు. అతడేం చేసూత్ ఉంటాడో ఎవరికీ తెలియదుకానీ అకక్డి
విశేషాలనీన్ విశేషణాలోత్ కలిపి వరిణ్సూత్ ఉంటాడు.
పర్సుత్తం ఆ పనిని రాఘవరావు తీసుకునాన్డు. విషయం ఈ టాపిక మీదకి వచేచ్సరికి ఇక అతడికి తడుముకునే అవసరం లేకపోయింది.
ఆమెకూడా ముందుకు వంగి, అతడు చెపేప్ది ఉతాస్హంగా వినసాగింది. అతడు చెపప్టం పూరిత్ చేసేసరికి ఆమె అభినందిసుత్నన్టుల్ "మీకు ఈ విషయాలు
చాలా తెలుసే" అంది.
"మీలాంటి అందమైన అమామ్యి ఎదురుగా ఉంటే ఏమీ తెలియకపోయినా చాలా మాటాల్డవచుచ్" అనాన్డు.
ఈ మాటలోల్ ఏదైనా లేకితనం ఉందా అని ఆమె అతడివైపు చూసి, అటువంటిదేమీ కనబడకపోవటంతో "థాంకస్ ఫర ది కాంపిల్మెంట" అంది
దానిన్ తేలికగా తీసుకుంటూ.
"ఎపుప్డూ నేను మాటాల్డటమే. మీరేమీ మాటాడరేం?" అనాన్డు.
ఆమె చిరునవువ్తో "ఏం మాటాల్డను?" అంది.
"మాటాల్డాలనుకుంటే ఏమైనా మాటాల్డవచుచ్. రొమానస్ నుంచి రోదసీయానం వరకూ."
అతడి పార్సకి ఆమెకి నవొవ్చిచ్ంది. నిజానికి ఆమె సేన్హితులోత్ చాలా హుషారుగా, చిలిపిగా ఉంటుంది. అయితే మగవాళళ్తో మాతర్మే సతరీ
సహజమైన రిజరవడనెసతో మసులుకొంటుంది. అయితే ఇతడి కలుపుగోలుతనం ఆమె బిడియానిన్ పోగొటిట్ంది. ఆమె వొరేషియస రీడర. ఆ కారణంగా
ఆమె మాటాల్డాలనుకుంటే తడుముకునే అవసరమేమీలేదు.
రాజకీయాలోల్ మొదలై, సోప్రట్స్ వైపుకి వెళిళ్ మదయ్నిషేధం మీదుగా వారపతిర్కలోల్ వచేచ్ కథలూ - ఫాషనూల్ - కాలేజీ చదువుల మీదకి వెళిళ్ంది
సబెజ్కుట్.
గంట గడిచే సరికి ఆమెకి అతడెంతో దగగ్ర సేన్హితుడిగా కనిపించాడు. టైరన ఏదో సేట్షనలో ఆగి, కూతపెటిట్ ముందుకు సాగింది. చలల్టిగాలి
నెమమ్దిగా వసోత్ంది. రాఘవరావు సిగరెట వెలిగించుకునాన్డు. రైలు కుదుపుకి నెమమ్దిగా నిదర్లోకి జారుకుంది శైలజ. మళీళ్ చినన్ జరుక్తో రైలు ఆగటంతో
ఆమె కళుళ్ విపేప్సరికి లైటల్ వెలుత్రోల్ పటట్పగలాల్ విజయవాడ పాల్టఫాం కనిపించింది. ఆమె తలతిపిప్ చూసేత్, అపప్టివరకూ తననే చూసుత్నన్ రాఘవరావు
కనపడాడ్డు.
జుటుట్పాయని చెవి వెనకిక్ తోసుకుంటూ నిదర్కళళ్తోనే నవివ్ంది.
"మాటాల్డుతూనే నిదర్పోయారు" అనాన్డు.
ఆమె టైం చూసుకుంది - ఒంటిగంట.
దాదాపు మూడుగంటలు నిదర్పోవటం వలల్ తేలిగాగ్ ఉంది. లేచి కళుళ్, మొహం కడుకుక్ని వచిచ్ంది. కంపారటమెంటలో నుంచి ఒకరు
దిగిపోయారు.
"టీ తాగుతారా?"
ఆమె వదద్నన్టుల్ తలూపింది.
"మీకు బర్దరుస్, సిసట్రూస్ ఉనాన్రా?" అడిగాడు.
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"లేరు"
"అదృషట్వంతులు."
"మీకు?"
ఆమె సరుద్కుని కూచోవటంతో చీరకుచిచ్ళుళ్ అతని కాలిమీద పడాడ్యి.
"ముగుగ్రు చెలెల్ళుళ్" అనాన్డు.
"అయితే మీకు చాలా కటన్ం కావాలనన్మాట" అందామె.
"లేదు మా ఫాదర చాలా పిర్నిస్పులడ్" అనాన్డు. కాజువలగా కాలు ముందుకు జరుపుతూ.
ఆమె కాలు వెనకిక్ తీసుకుని "మరి మీరు?" అంది.
"నేను ఆలోచించవలసింది నా కొడుకుల సంగతి, నాకింకా పెళిళ్కాలేదు కదా" నిజానికి రెండో వాకయ్ం ఇకక్డ వాడాలిస్న పనేలేదు.
ఆమె తలతిపిప్ బైటికి చూడసాగింది. చీకటోల్ ఎకక్డో దూరంగా దీపం వెనకిక్ కదులుత్ంది. పై బెరుత్ మీదినుంచి ఎవరో "ఏలూరొసోత్ందా?" అని
అడిగారు.
"ఆ, ఇంకో పావుగంటలో"
పైనునన్ వాళుళ్ దిగి, బెడిడ్ంగులు సరుద్కునేసరికి సేట్షన వచిచ్ంది. ఇదద్రూ దిగిపోయారు. పకక్న కూరుచ్నన్ ముసలతను పైకి వెళిళ్ పడుకునాన్డు.
టైరన కదిలింది.
"నేను చాలా అదృషట్వంతుణిణ్" అనాన్డు రాఘవరావు.
ఆమె కొదిద్ ఆశచ్రయ్ంతో "ఎందుకు?" అని అడిగింది.
"ఈ ఒంటరి పర్యాణంలో ఇలా ఒక మంచి సేన్హితురాలు దొరికినందుకు"
"ఆ మాట నేననాలి"
అతను వపుప్కోనూ అనన్టుట్గా తల అడడ్ంగా ఊపాడు.
"పోనీలెండి. ఇక ఆ పరసప్ర పొగుడుకోవటాలు వదిలిపెడదాం" అనన్దామె నవువ్తూ.
"ఒకక్ విషయం మాతర్ం నిజం" అనాన్డు.
"ఏమిటి?"
"మిమమ్లిన్ చేసుకోబోయేవాడు చాలా అదృషట్వంతుడు."
ఆమె సిగుగ్తో "పీల్జ. ఇక ఆ సంగతి వదిలిపెటట్ండి" అంది.
ఆమె దిగాలిస్న ఊరు దగగ్రపడుతునన్ కొదీద్ అతడిలో అదోలాటి దిగులు ఆవరించసాగింది. కొంచెం సేపటోల్ ఆమె ఆగిపోతూ ఉందంటే
అతనికెలాగో ఉంది. ఈ రైలు పర్యాణం ఇలానే సాగిపోతే బావుణుణ్ అనన్ భావన.
అతననాన్డు - "మొదటోల్ మిమమ్లిన్ పలకరిదాద్మా, వదాద్ అని చాలాసేపు తటపటాయించాను. రెండు మూడు పర్శన్లకి మీ ముకత్సరి జవాబు
చూసి నామీద మీకు సదభిపార్యం ఏరప్డలేదేమో, నేను మిమమ్లన్ ఇంపెర్స చెయయ్లేదేమో అనుకునాన్ను."
ఆ మాటలకు ఆమె నొచుచ్కుంటునన్టుట్ "సారీ" అంది.
"దీంటోల్ క్షమాపణ పర్సకేత్ముంది నలుగురు మగవాళళ్ మధయ్ పనిచేసే వాళుళ్ ఆ మాతర్ం రిజరవ్డగా ఉండకపోతే కషట్ం."
ఆ మాటలు ఆమెకి నచిచ్నటుట్ "మీరు చెపిప్ంది నిజమే" అంది.
కొంచెంసేపు నిశశ్బధ్ం.
అంతసేపూ మాటాల్డినవాడికి గమయ్ం దగగ్ర పడి విడిపోవాలిస్న టైం వచేచ్సరికి మాటలే దొరకటం లేదు.
"విడిపోవటం బాధాకరం" అనాన్డు.
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"అవును ఎకక్డో కొటేషన చదివాను. టాగూరది అనుకుంటా" అందామె ఆలోచిసూత్.
"మీవి, నావీ భావాలు చాలా వరకు కలుసాత్యి" అనాన్డతను.
కిటికీలోనుంచి బైటకు చూసుత్నన్దలాల్ తలతిపిప్ అతడివైపు చూసింది. మాటాల్డలేదు.
తూరుప్ బాగా ఎరర్బడింది. షుగర ఫాకట్రీ గొటట్ం దాటిపోయింది.
రైలు పాల్టఫాం మీదికొచిచ్ ఆగబోతూ ఉంటే "నానన్గారొచాచ్రు" అంది చినన్పిలల్లా సంబరపడుతూ.
రైలు ఆగింది.
ఆమె "వెళొళ్సాత్నండీ నమసేత్" అంది చేతులు జోడించి.
అతడు విషాదంగా "మళీళ్ రావటం ఏముంది? వెళిళ్పోతునాన్రు" అనాన్డు.
ఆమె నవివ్ ముందుకు కదిలింది.
"శైలజగారూ" అనాన్డు.
ఆమె ఆగి వెనకిక్ తిరిగింది.
కరసప్రశ్ కోసం అనన్టుట్గా చెయియ్ సాచాడు. ఆమె క్షణం విసుత్బోయినా అతడిమీదునన్ గౌరవంతో తన తటపటాయింపు కనపడనివవ్కుండా
చెయియ్ అందించి దిగిపోయింది.
PPP
రాఘవరావు కాకినాడ చేరుకునేసరికి ఎనిమిదయింది. సాన్నం చేసి పడుకుంటే కిర్తం రాతిర్ నిదర్లేకపోవటం వలల్ దాదాపు మూడింటికి మెలుకువ
వచిచ్ంది.
హోటల రూం నుంచి ఫోన చేశాడు.
అతడు టిఫిన తిని, రెడీ అయేయ్సరికి ఒకాయన వచాచ్రు. బకక్పలచ్గా ఉనాన్రు. నలభై అయిదేళుళ్ంటాయి. పరసప్ర పరిచయాలయాయ్క
"వెళాద్మా?" అనాన్రు. రాఘవరావు తలూపాడు.
టాకీస్ చినన్ బంగళా ముందు ఆగింది. చుటూట్ పర్హరీగోడ, గులాబీ చెటుల్.
ఇదద్రూ వెళిళ్ ముందు గదిలో కూరుచ్నాన్రు. రాఘవరావుతో రెండు నిముషాలు మాటాల్డి ఆయన లోపలికి వెళొళ్చాచ్రు. అయిదు నిముషాల
తరావ్త అమామ్యొచిచ్ంది.
ఆమె వచేచ్ సమయానికి రాఘవరావు గుపెప్టతో మికచ్ర నోటోల్ వేసుకోబోతునాన్డు. ఆమెని చూడగానే అతడికి పొలమారింది. ఆమె శైలజ.
శైలజ కూడా అతడిని చూసి ఆశచ్రయ్పోయింది. అంతలోనే, సరుద్కుంది. ఆమె పెదవుల మీద విరిసీ విరియనటుల్ నవువ్ నాటయ్ం చేసింది.
పదినిమిషాలు కూరుచ్ని రాఘవరావు లేచాడు. ఆయనతో కలసి బైటికొచిచ్ టాకీస్ ఎకిక్ హోటలకి వచేచ్శాడు.
ఆరోజే బయలుదేరి తన ఊరు వచేచ్శాడు.
హైదరాబాద రాగానే తండిర్కి ఉతత్రం వార్సి, ఆఫీసుకి వెళూత్ వెళూత్ పోసట్ చేశాడు. ఆఫీసులో విశవ్ం కనపడాడ్డు.
సేన్హితుణిణ్ పలకరిసూత్ "పెళిళ్చూపులకి వెళాళ్వట కదోయ - ఏమైంది?" అని అడిగాడు రాఘవరావుని.
"నచచ్లేదని వార్సేశానోయ"
"ఏం? బాగోలేదా?"
"అమామ్యి బాగా ఉంది కానీ చాలా ఫాసోట్య మనకి సరిపోదు" అనాన్డు రాఘవరావు..
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